Priložte fotografiu poškodeného kontajnera.
Uveďte adresu, na ktorú je potrebné nový
kontajner doručiť.
Uveďte svoje telefónne číslo, aby vás
mohol doručovateľ kontaktovať.
Ak nemáte e-mailovú adresu, s výmenou vám
pomôže zamestnanec obecného úradu.
Výmena poškodeného/zničeného kontajnera sa netýka prípadu, že ho poškodil/zničil používateľ domácnosti.

:: Najlepšie je vzniku odpadu
predchádzať
Používajte textilné nákupné tašky miesto
plastových.
Niektorý tovar nie je nutné baliť do plastových
vrecúšok. Zvážte, koľko odpadu si prinesiete
z obchodu domov.

Obec Bačkovík

ZAREGISTRUJTE
SVOJE MOBILNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
a dostávajte bezplatné informácie
obecného úradu

Pošlite SMS správu v tvare:
INFO ANO MENO PRIEZVISKO
na tel. číslo 0904 848 904.
(Zaslaním tejto SMS správy dávate
Obecnému úradu Bačkovík súhlas
k spracovaniu vášho mena a telefónneho čísla pre potreby osobnej komunikácie Obecného úradu Bačkovík
s obyvateľom obce.)

Plastové vrecká používajte opakovane.
Každé telefónne číslo v domácnosti môže zaregistrovaním prijímať informačné SMS správy
obecného úradu.
Zasielanie SMS správ môžete kedykoľvek zrušiť
zaslaním SMS správy v tvare:
INFO NIE MENO PRIEZVISKO.
V prípade akýchkoľvek problémov s odvozom
odpadu kontaktujte obecný úrad.
© Vypracoval Obecný úrad Bačkovík pre potreby prechodu obce na vrecový zber triedeného
odpadu. Infoleták je možné voľne šíriť.

Prechod na vrecový zber

Informačné SMS správy sú efektívnym spôsobom komunikácie medzi obecným úradom
a obyvateľmi. Účelne doplňajú obecný rozhlas.

Pite vodu z vodovodu miesto plastových fliaš.

Chráňte prírodu vo svojom okolí
a upozorňujte spoluobčanov, ktorí
ju znečisťujú. Naše deti ju budú
taktiež potrebovať.

TRIEDENÝ ODPAD

Obecný úrad Bačkovík
Tel. +421 904 848 904
E-mail: obecny.urad@backovik.sk
Web: www.backovik.sk

Začiatkom roka 2019 zmenila naša obec spôsob zberu triedeného odpadu z veľkokapacitných kontajnerov na uliciach obce na vrecový
zber domácností. Triedený odpad domácností
je zo zákona bezplatne odvážaný a nemusíme
zaň platiť. (Netýka sa odvozu komunálneho odpadu.)

:: Prínos vrecového zberu
Triediť odpad znamená mať
menej komunálneho odpadu.
Odpad nemusíme nikam nosiť.
Zberné vozidlo ho vezme spred domu.
Verejný priestor obce sa už nepodobá
čiernej skládke odpadu.
Snaha šetriť prírodu nevychádza osobným triedením na zmar.

:: Ako prebehne zmena

:: Spôsob triedenia a odvoz

Do domácností budú rozdané farebné vrecia
pre opakované použitie v počte 1 ks pre daný
druh odpadu (plasty/papier/sklo).

Domácnosti majú povinnosť triediť odpad
podľa jeho druhu do predpísaných farebných
vriec/kontajnerov.

V prípade poškodenia alebo zničenia vreca
bude pri zbere poskytnuté nové obsluhou vozidla.

Vrecia s odpadom umiestnia domácnosti
v predvečer termínu odvozu (alebo ráno 6:00)
na kraj cesty pred bránu do dvora.

Ak po odvoze odpadu vo dvore nenájdete prázdne vrece,
máte nárok požiadať obecný úrad o nové v danej farbe. Potrebu môžete ohlásiť aj telefonicky.

Domácnosti môžu vykladať triedený odpad aj
vo vlastných vreciach, avšak súčasťou odvážaného odpadu musí byť vrece predpísanej farby
doručené firmou zabezpečujúcou odvoz.
Vlastné vrecia domácností sa považujú za jednorázové a budú vyhadzované s odpadom.

:: Farebné kontajnery doma
Domácnosti majú možnosť odovzdávať
triedený odpad aj v predpísaných farebných
kontajneroch. Je možné ich objednať a zakúpiť
na obecnom úrade. Cena jedného kontajnera
je € 32,-.

:: Veľkokapacitné kontajnery v obci
Veľkokapacitné kontajnery na triedený odpad
budú z verejných priestranstiev obce odstránené.
Komunálne veľkokapacitné kontajnery budú
z verejných priestranstiev obce odstránené.
Komunálne veľkokapacitné kontajnery umiestnené v areáli obecného úradu (1 ks) a základnej školy (1ks) budú uzamknuté pre potreby
danej inštitúcie.

Dvakrát v roku zabezpečuje bezplatný odvoz
elektroodpadu špecializovaná firma. Termín
odvozu obyvateľom oznámi obecný úrad. Elektroodpad v tomto prípade stačí umiestniť pred
bránu domácnosti.

:: POZOR :: Odpad nebude odvezený

:: Nepostačuje vám kapacita
kontajnera komunálneho
odpadu?

Pozorne si prečítajte infoleták o triedených
zložkách komunálneho odpadu (príloha tohto
letáku), aby ste vedeli správne separovať odpad.

Na adrese domácnosti môže byť prihlásený
väčší počet obyvateľov. V takomto prípade platí, že domácnosť s počtom obyvateľov prevyšujúcim 5 osôb, má nárok na ďalší kontajner.

V prípade, že sa vo vreciach/kontajneroch
nachádza iný než PREDPÍSANÝ DRUH odpadu, zberné vozidlo vrecia neprevezme a odpad ostáva jeho majiteľovi.

Ak vo vašej domácnosti býva menej ako 6
osôb, no kapacita kontajnera vám napriek tomu
nepostačuje, je možné na obecnom úrade
dokúpiť odvoz komunálneho odpadu presahujúci objem kontajnera. Druhý kontajner vám
bude dodaný obcou.

:: Harmonogram zberu
Harmonogram zberu dostanú domácnosti do
poštových schránok. Nájdu ho taktiež na web
stránke obce www.backovik.sk.

:: Elektroodpad a použité batérie
Potrebu odovzdať objemný elektroodpad nahláste počas roka na obecnom úrade a po dohovore so zamestnancom obce ho prineste
k obecnému úradu.
Použité batérie môžete odovzdať v akejkoľvek
predajni, v ktorej predávajú batérie bez povinnosti kúpy novej.

:: Pokles počtu obyvateľov
v domácnosti
Žiadame domácnosti, ktoré v minulosti z dôvodu väčšieho počtu obyvateľov obdržali 2. kontajner, no počet obyvateľov domácnosti medzičasom klesol pod 5 osôb, aby druhý kontajner
vrátili na obecný úrad.

:: Obsluha vozidla poškodila váš
kontajner?
Pošlite svoju žiadosť o výmenu poškodeného/zničeného kontajneru na email adresu obce obecny.urad@backovik.sk .

